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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso integra a pesquisa artística sobre 
relações performáticas entre o corpo, espaço e objetos cotidianos. Procura-se 
tensionar a aproximação de objetos que são inventariados a partir de protocolos 
dentro do espaço doméstico, estabelecendo encontros que se fundem em diferentes 
instâncias - memórias, noções de funcionalidades - propondo reinvenções em 
variáveis configurações partindo de instruções poéticas. Essa reinvenção vem de 
encontro à origem dos objetos e sua conectividade com corpo, constituindo assim, 
camadas de sentidos na realização de suas ações. Cada capítulo reúne o processo 
que vai se modificando ao longo das experimentações, bem como os caminhos que 
a pesquisa percorre. De início, a pesquisa tem como foco a condição de isolamento 
social, atentando-se às noções de cotidiano, através de microfilmes, 
vídeoperformances e fotografias. Desdobra-se para a relação de convívio cotidiano 
com os objetos que me cercam, buscando também, um encontro de objetos 
quebrados que me pertencem. São utilizados como aporte referencial Maurice 
Blanchot (2007), Emanuele Coccia (2020) e Georges Perec (2016) em suas 
amplificações de estudos do cotidiano; artistas como Miranda July e Glaucis de 
Morais, ao produzir relações que contrariam as normas pré-concebidas no uso dos 
objetos; e Yoko Ono e George Brecht que produziram práticas artísticas 
relacionando arte e vida, através de seus eventos e peças. O trabalho tende a 
investigar conceitos tais como funcionalidade dos objetos, ruptura e 
performatividade, hibridizando experimentos entre a escrita, performance, fotografia 
e vídeo, ao questionar os espaços em que esses objetos podem ser colocados, 
utilizados ou sobrepostos, em busca, também, de uma relação de confluência com o 
corpo.  

 

Palavras-chave: Performance. Objetos Cotidianos. Instruções Poéticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present conclusion work integrates artistic research on performance relations 
between the body, space and everyday objects. It seeks to tension the 
approximation of objects that are inventoried based on protocols within the 
domestic space, establishing encounters that merge into different configurations - 
memories, functionality notions - proposing reinventions in configurations based on 
poetic instructions. This reinvention comes towards the origin of objects and their 
connectivity with the body, thus constituting layers of meanings in the performance 
of their actions. Each chapter brings together the process that changes throughout 
the experiments, as well as the paths that the research takes. At first, the research 
focuses on the condition of social isolation, paying attention to the notions of 
everyday life, through microfilms, video performances and photographs. It unfolds 
into a relationship of daily living with the objects that surround me, also seeking an 
encounter of broken objects that belong to me. Maurice Blanchot (2007), Emanuele 
Coccia (2020) and Georges Perec (2016) are used as references for their 
amplifications of everyday studies; artists such as Miranda July and Glaucis de 
Morais, for producing relations that contradict the pre-conceived norms in the use 
of objects; and Yoko Ono and George Brecht who produced artistic practices 
relating art and life through their events and plays. The work tends to investigate 
concepts such as the functionality of objects, rupture and performativity, hybridizing 
experiments between writing, performance, photography and video, by questioning 
the spaces in which these objects can be explored, used or overlaid, in search, 
also, of a confluence relationship with the body.  

  

Keywords: Performance. Everyday objects. Poetic Instructions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa para o trabalho de conclusão de curso, começou dentro 

de um cenário de pandemia mundial, em que todas as relações que direcionaram o 

seu foco, partiram a priori, de um lugar restrito ao âmbito doméstico.  

Em um primeiro momento, a vontade de falar, investigar e produzir sobre a 

atual situação de isolamento social foi o meu principal direcionamento de 

investigação. Comecei a me relacionar diariamente com as mesmas coisas, as 

mesmas pessoas, as mesmas páginas virtuais, os mesmos vícios e manias que se 

constituíram fortemente ao longo dessa nova configuração de vida. Com isso, pude 

refletir sobre diversos aspectos que direcionaram minha vida, tanto pessoal, quanto 

acadêmica. Sobre essas camadas investigadas, em um primeiro momento visualizo 

o meu corpo como objeto central da pesquisa, o registro de suas ações, e a rotina 

como um todo, dentro de um espaço doméstico em quarentena.  

A partir dos experimentos que foram realizados ao longo da primeira parte 

desse processo, criei protocolos “performáticos”, como decidi chamá-los, em que 

estipulei regras de situações cotidianas e os registros das mesmas, possibilitando 

um recorte da minha rotina em que eu estivesse me direcionando frente a uma 

câmera, executando ações que perambulavam entre a naturalidade da rotina e o 

estranhamento dirigido para as ações registradas.  

Com o passar das semanas e todas as infinitas possibilidades que eu tinha 

para construir algum projeto sobre o que havia esboçado, acabei me frustrando ao 

pensar sobre esse lugar delimitado, fechado e recluso, que independente de sua 

potência enquanto pesquisa e criação artística, necessitava de um respiro para além 

dessa situação pandêmica lastimável. Nesse momento, entendi que o que eu 

buscava investigar, estava além das competências e possibilidades de uma 

pesquisa em arte. Por mais que eu estivesse dentro da mesma realidade, essa não 

seria a fonte principal para o meu trabalho de conclusão de curso.  

Começo, então, a pensar sobre os objetos; afinal, quem não se relaciona com 

algum objeto cotidianamente? Eles estão por todos os lugares, constituindo espaços, 

abrigando coisas, ocupando frestas, cumprindo suas funções ou mesmo, fugindo do 

objetivo para os quais foram criados. Sendo eles um aparato funcional para atender 

às nossas necessidades cotidianas, entendo também, sua apropriação enquanto 

algo relacional, que perpassa suas origens destinadas. 
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Inicialmente, ao colocar o meu corpo como um agente central das ações que 

buscam do meu entorno novos sentidos, me aproprio de coisas que percorrem a 

minha casa, sendo ela, o lugar principal para burlar determinadas normas usuais e 

funções já estabelecidas. A relação que busco com objetos cotidianos e a procura de 

novos modos de interação, surge a partir de experimentos em performance.  

Ao explorar os espaços da minha casa e grande parte das coisas ali 

presentes, instigo a mim mesmo realizar ações que, naquele instante, não precisam 

ter um sentido comum da ordem das coisas, ou que precisasse fugir 

necessariamente das normas, mas sim, experimentar quaisquer movimentos a partir 

de espaços e coisas que, habitualmente, eu já interagia.  

O cotidiano abriga todas as estruturas de conhecimento, de interação, de 

relações e construções de identidades possíveis para o entendimento de algo. A 

análise que pode ser feita a partir das ações que acontecem no dia-a-dia, não 

escapam das relações que mantemos com os objetos que, intrinsecamente, fazem 

parte dos acontecimentos e de toda a estruturação das camadas sociais que 

conhecemos.  

Para Blanchot (2007):  

Quaisquer que sejam os seus aspectos, o cotidiano tem esse traço 
essencial: não se deixa apanhar. Ele escapa. Ele pertence à insignificância, 
e o insignificante é sem verdade, sem realidade, sem segredo, mas é talvez 
também o lugar de toda significação possível. O cotidiano escapa. É nisso 
que ele é estranho, o familiar que se descobre (mas já se dissipa) sob a 
espécie do extraordinário. É o desapercebido, em primeiro lugar no sentido 
de que o olhar sempre o ultrapassou e não pode tampouco introduzi-lo num 
conjunto ou fazer-lhe a “revista”, isto é, fechá-lo numa visão panorâmica; 
pois, por um outro traço, o cotidiano é aquilo que não vemos nunca uma 
primeira vez, mas que só podemos rever, tendo sempre já o visto por uma 
ilusão que é precisamente constitutiva do cotidiano. (BLANCHOT, 2007, p. 
237).  

 

Sendo assim, ao olharmos para o entorno e o cotidiano, é possível se perder 

e se encontrar, em diversas instâncias, vindo de encontro ao despercebido que 

possui extremas amplitudes, mas que está sempre apto à suas divergências de 

sentidos e possibilidades ainda não vistas.  Me questiono então, de que modos o 

cotidiano pode vir à tona sem perder seu caráter ordinário, a partir de práticas 

poéticas pelo simples ato de observá-lo e o repertoriar? E ainda, como inventar e 

potencializar confluências entre corpo, espaço e objeto nas nuances de uma rotina 

cotidiana, repetitiva e corriqueira exacerbada pelo confinamento doméstico? 
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A pesquisa traz consigo o apoio referencial de autores e artistas que 

investigam o cotidiano a partir dos mecanismos banais da vida e o que a constitui 

pensando sobre convenções e normas sociais, abarcando também, outros diálogos 

com as relações entre performance, as instruções e o uso de objetos. Entre eles: 

Georges Perec, Emanuele Coccia, Glaucis de Morais, RoseLee Goldberg, Jorge 

Glusberg, Renato Cohen, Michel Certeau, Miranda July, Helena Almeida, Marcel 

Duchamp, Man Ray, Yoko Ono, George Brecht e o Grupo Fluxus. 

No primeiro capítulo, trago as reflexões que surgiram no princípio da 

pesquisa, em que as relações sociais a partir da minha vivência geram um mote 

investigativo na fruição do trabalho. Desde a colocação de espaço à temporalidade 

que vai de encontro ao presente pandêmico, até aos encontros com objetos, 

desenvolvendo uma narrativa inicial para as questões que conduziram a busca de 

experimentos com os objetos para além dos códigos de fabricação. 

No segundo capítulo, amparo minhas questões sobre os objetos que foram 

inventariados dentro do espaço doméstico, pensando sobre suas potencialidades 

poéticas, desenvolvendo relações a partir das compreensões a respeito dos objetos 

e o que os constitui, em contraponto aos objetos quebrados que foram inventariados, 

buscando maneiras de inserções dentro do espaço em consonância  às noções de 

utilidade e ruptura. 

No terceiro capítulo, busco desenvolver reflexões a respeito dos encontros 

gerados a partir dos objetos e seus deslocamentos que proporcionaram novas vias 

de compreensão e de utilidades na forma como eles vão se constituindo em 

conjunto, atentando-se aos experimentos e investigações a partir da seleção desses 

objetos no encontro do contato físico com o corpo.  

No quarto capítulo, direciono-me às relações que pude estabelecer com o 

corpo e os objetos a partir das “Instruções para se relacionar com os objetos 

cotidianos”, que em modo de peças escritas, desenvolvo pequenas instruções 

poéticas, elaborando suas ações através de fotografias e videoperformances. 

Partindo da ideia de instrução em Arte, procuro, então, centralizar a pesquisa 

artística através do conceito e a prática dessas instruções, sendo o mecanismo que 

pode proporcionar diferentes relações de conectividade com o corpo, os objetos e o 

espaço, através da realização de performances, de modo que, também, possa ser 

possível a interação do público com o trabalho de maneira subjetiva, perpassando o 

sentido único da contemplação e podendo pertencer aos mais variados  espaços.  
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O último capítulo reúne os elementos que constituíram a pesquisa, a partir do 

trabalho artístico, e quais tensionamentos são de grande importância para o 

processo, apresentando, também, seus percursos através das considerações que 

até então foram possíveis dentro do seu prazo de conclusão.  
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2 COMEÇOS ESTRANHOS 

 

Para início deste capítulo, preciso frisar que o título que o compõe não é uma 

homenagem à Ernst Gombrich1. O lugar de partida da pesquisa começa na 

ausência, quase completa, do contato social, sendo o caráter de início motivador e 

presente descontentamento para a elaboração da mesma. Para Emanuele Coccia: 

 

Em um mundo onde a política é objeto de  proibição e realidade impossível, 
o que resta são nossos lares: não importa se são realmente  apartamentos 
ou casas de verdade, não importa se são pequenos apartamentos ou 
grandes  propriedades. Tudo se tornou lar. E isso não é uma boa notícia. 
Nossa casa lar não nos protege.  Pode nos matar. Você pode morrer de "lar" 
em excesso. (COCCIA, 2020, p.2). 

 

A estrutura física que compõe o meu entendimento de lar, tornou-se de início, 

uma barreira limitadora para a busca de relações externas e transformou-se num 

conjunto excessivo de paredes e objetos. Enquanto isso, eu não buscava entender 

que, até mesmo essa estrutura que antes, era vista como algo limitado sem a 

intervenção física e direta do contato social, poderia ser tão infinita de possibilidades 

de compreensão e atento ao que deixamos de lado por serem vistos como cotidiano. 

A partir do momento em que fui me entendendo como um ser social, tive a 

noção de que estamos em um mundo composto por redes de socializações que o 

move. Logo, podemos compreender que existe um processo preparatório para viver 

em sociedade. 

 Quando ouço falar em individualidade, penso que cada ser humano possui a 

sua, exclusivamente sua, que o compõe como um número registrado, mas que por 

outro lado, é também um corpo que sobressai a esfera física do social.  

Para muito além disso, entendo também o meu próprio corpo como um 

agente de ações e emoções subjetivas, porém, hibridizadas ao restante do meu 

social. Quando me encontro com o meu eu, não deixo de estar inserido em 

sociedade. Quando me desligo de toda matéria que interfere na minha rotina, 

procuro me concentrar naquilo que tecnicamente não produz nada ou pelo menos, 

não mostra um retorno capital.  

                                                
1
 Ernst Gombrich foi um historiador da Arte e o autor do livro “A História da Arte” onde, o primeiro 

capítulo intitula-se como “Estranhos Começos. Povos Pré-Históricos e Primitivos; América Antiga.” 
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A improdutividade consiste na ideia de não realizar qualquer tipo de ação que 

vá gerar frutos ou que intervenha em ações terceiras para um fim lucrativo, não 

necessariamente monetário.  

O que eu quero dizer, é que quando estou só, procuro realizar qualquer tipo 

de ação que busque o meu próprio entendimento de produtividade e auto realização, 

como por exemplo: raspar as sobrancelhas, ficar deitado olhando para a mancha de 

mofo no teto, acariciar os gatos, interagir com os objetos ao meu redor, seja de 

forma consciente ou no piloto automático. Afinal, estamos sempre sujeitos a interagir 

de alguma forma, com qualquer pedaço de matéria que exista, para um fim 

necessário, utilitário, e que facilite a nossa vida de um modo geral.  

Em uma conversa por mensagens com uma amiga, ela relatou que estava 

assistindo séries deitada em sua cama enquanto esperava o processo de digestão 

do almoço. Após isso, ela me disse que precisava se movimentar para adiante fazer 

algo realmente produtivo. 

Percebo que a produtividade é algo totalmente atrelado aos afazeres 

cotidianos, seja em uma situação de isolamento ou não. Afinal, por que temos que 

ser produtivos? E o que faz a produtividade se tornar o que ela é? 

 Entendo, a partir dessa reflexão, que nós, assim como os objetos, 

precisamos ou somos apreendidos por uma compreensão de funcionalidade ao 

sermos projetados para viver em sociedade e desse modo, é preciso um movimento 

externo para que algo aconteça bem como às suas capacidades físicas e estruturais.   

Enquanto sujeitos, máquinas ou simplesmente coisas, existe uma conexão 

social que está atrelada a ordem do fazer, do produzir e do movimentar. Sendo 

essas três coisas, uma grande unidade que se instaura nas compreensões de 

produtividade, seja para algo, alguém ou para si. Produzimos enquanto nos 

relacionamos com coisas minuciosas que seja, mas que podem ser compreendidas 

enquanto objetos.  

Partindo disso, uso como apoio reflexivo, o trabalho videográfico da artista 

norte-americana Miranda July (figura 1), que ao subverter os objetos distrativos, 

assume o controle sobre diferentes configurações no espaço a partir deles, contando 

com uma dose de humor e apreensivas relações com esses objetos dentro do 

ambiente. Esses objetos possuem um valor determinado e sua finalidade 

estabelecida em diferentes instâncias. Sua ação ao colocá-los em uma posição de 

“perigo”, denota uma relação de controle daqueles que as controlam.  
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Figura 1 - A handy tip for the easily distracted 

 
  Fonte: July (2011, online).  

 

Encaro o trabalho da artista, apresentado em vídeo, como uma possibilidade 

de refletir sobre os inúmeros objetos pertencentes ao nosso convívio e a capacidade 

distrativa e controladora que esses mantêm sobre nós mesmos. Desviando-se da 

lógica da passividade desses objetos, torna-se estrutural a posição que adquirimos 

enquanto reféns desses mecanismos que abrigamos em nosso entorno e utilizamos 

como aparato de manutenção e necessidade extrema para qualquer ato ordinário da 

rotina humana.  

A unilateralidade em consonância aos objetos que existem, não cumpre mais 

um sentido direto de apoio físico e mecanizado. Aceitar que essa esfera de aparatos 

materiais são o próprio movimento, por si só, já torna possível compreender suas 

profundidades.   

 

2.1 UMA BUSCA PELO ENTORNO QUE HABITO  

 

Dentro de uma esfera social limitada, para além de contatos burocráticos da 

rotina, uma única companhia humana e de mais dois gatos em casa, passei a 

observar o meu entorno que eu avistava diariamente, em busca de novos sentidos e 

novas possibilidades para aquela coisa, até então indefinida.  
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O que torna uma possível invenção de usos e maneiras de se relacionar com 

algo, é a experimentação descompromissada que pode subverter a lógica moral, 

pré-estabelecida e a definição que limita o uso de um objeto. Assim como uma 

criança que explora o mundo ao seu redor, repleto de coisas jamais vistas ou 

tocadas, usa de seu aval descabido de normas sociais e definições de pré-usos, 

para morder, chupar, lamber, jogar no chão, pisar, deitar, amassar, rolar, vestir e 

comer.  

Se toda possibilidade de uso e contato corporal tem sua limitação, mesmo 

sendo ela inconsciente, pode-se entender que cada objeto existente, para além de 

sua função, é também um mundo subterrâneo de relações.  

Essas relações, se constituem fortemente através de pequenos contatos que 

são proporcionais aos de uma criança, como citado anteriormente. Existem inúmeras 

coisas não conhecidas por mim e por outrem, e essas coisas, podem também ser 

aquilo que não necessariamente deixam de estar presentes em nossas vivências 

cotidianas. 

 Assim, é preciso que exista um contato mútuo entre o corpo e o objeto em si. 

Esse contato se dá de amplas maneiras, que muitas das vezes, são imperceptíveis. 

O contato, em um primeiro momento, é a chave para o entendimento de uma coisa 

para a outra. Ao pegar uma vassoura, dessas comuns, de madeira que normalmente 

estão presentes em nossas casas, percebi que durante a limpeza do chão, o meu 

corpo obteve uma resposta perante a vassoura ao varrer. A princípio, minha postura 

inclinou-se para baixo, abrindo uma corcunda que se adaptou ao tamanho do cabo, 

que por sua vez, é menor que o meu corpo. Percebo, nesse momento, que existe 

uma troca ativo-passiva ao estabelecer contato com aquele objeto. Ele não se 

adapta ao meu corpo, mas sim, o meu corpo corresponde a sua estrutura física para 

o gesto.  

Entendo, a partir disso, que toda estrutura física de quaisquer objetos pode 

não só tornar-se algo que influencie na forma como o corpo se molda, como 

também, na configuração de um novo gesto, força física, e postura, que na maioria 

das vezes, se manifesta de modo receptor.  

A forma como meu corpo foi tomando presença em relação aos objetos, 

repetitivamente torna mais visível a provocação sobre nossas funções, nossos 

sentidos de produtividade e o que os objetos têm como característica social, em 

função de nós mesmos, não apenas como mera serventia ou utilidade, mas como 
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um corpo presente que pode se contrapor ao nosso, criando noções de identidade, 

posições sociais, ideológicas, relações de poder, entre outras capacidades 

submersas num corpo inerte, tal como o objeto.  

Bem como Georges Perec, passo a desenvolver protocolos diários e 

semanais que me permitiram uma maior capacidade de olhar para as coisas do meu 

entorno, pensar sobre elas, entender como e o porquê de elas estarem ali. No livro 

Tentativa de esgotamento de um local parisiense, o autor francês investiga as 

camadas do cotidiano de maneira prática ao colocar-se como um espectador que 

explora as possibilidades de registrar o banal, através do olhar, da escrita, dos 

inventários, do registro de lugares e ações que tomam conta do espaço onde ele se 

instaura.   

No prefácio do livro, Ricardo Luiz Silva (2016) diz que: 

 
Condenamos nosso ato de ver ao puro condicionamento mercadológico e 
espetacular. Vemos o mundo com olhos objetivos, mecanizados, 
procuramos e decodificamos apenas o funcional e utilitário. [...] Lança-se no 
vazio, minusculariza a realidade, dá valor ao ordinário e ao inútil. Para o 
autor, o nada é infinitamente rico que nada pode esgotá-lo, nem mesmo sua 
ação indiciária narrada no texto. [...] Uma atitude que nos solicita “enxergar” 
a Cidade. Um ato consciente. Ato que deveria ser realizado à exaustão. 
Forçar o corpo ao seu limite, o lugar ao seu limite. Estressar o sistema. 
Conduzir o conjunto a um estado crítico, até a fragilização da aparente 
estabilidade funcional e organizacional que envolve o lugar. Inutilizá-lo, 
revelar seu verdadeiro estado. Colocá-lo cru e totalmente disponível à 
leitura, sem máscaras, empecilhos, representações espetaculares, imagens 
pré-estabelecidas. Enxergá-lo na sua essência, vulgaridade, realidade, 
possibilidade. Retirar tudo, até não sobrar nada. Esgotar o lugar. (SILVA, 
2016, p. 1-2). 

 

 

Nesse sentido, o esgotamento se faz não só sob o estado exaustivo do limite 

do corpo, mas também, enquanto uma reação permitida por nós mesmos ao 

observar tudo aquilo que comumente é passado despercebido. O cotidiano, para ser 

mais específico, existe ali, aqui e agora, sem um roteiro ou uma denominação, ele só 

é. Ao enxergar e buscar "de que formas, de que modos, tal qual, e se, e quantas 

vezes, e quantas têm ou podem ter", cada coisa banal pode tornar-se excepcional 

sem perder o viés da banalidade.  

Quando penso nos inúmeros objetos que possuo em minha casa, entendo 

que é preciso um recorte maior para eu me direcionar. Entre características que os 

distinguem e os fazem em comum, esgotados ao olhar estático e listados sob planos 
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neutros, bem como sua imagem fotográfica, ajustados em ordem de composição 

despretensiosa, mas que fizesse um sentido estético. 

 Idealizado separadamente como um ser distinto, subjetivo, os experimentos 

com a escrita vieram de acrescento como uma parte importante na construção desta 

pesquisa, e sua linha cronológica de desenvolvimento.  

O jogo de palavras remete ao atravessamento de coisas no espaço, a lógica 

também se dá ao reuni-los dentro de uma coisa só, sendo nesse caso, a escrita em 

um retângulo preto: 

 

                        Figura 2 - Esgotamento de coisas: Experimento espacial 

 
                      Fonte: Acervo pessoal (2020). 

 



21 
 

 

Estando num local onde a aglomeração de coisas é quase inevitável, é 

comum deixarmos de lado todo amontoado de objetos que pertencem a um lugar 

específico, que obtém um sentido em determinado espaço e compõe a norma para 

que aquele lugar, seja de fato, como esperado. 

 Sem os objetos, o espaço pode não ser compreendido inteiramente por si só, 

desde que suas proporções arquitetônicas apresentem vagamente sua característica 

fiel. Em suma, esses atravessamentos de objetos no espaço, compõem não só uma 

lógica física e estética, como também, uma característica utilitária e funcional. 

O processo de busca por objetos cotidianos de modo geral, me fez dissecar 

determinados objetos que utilizo diariamente e/ou possuo um outro modo de relação, 

que não seja a física. Nesse caso, determinei por escolha quase automática de 

todos os que fui à procura, seguindo a lógica citada anteriormente. 

Não foram apenas objetos selecionados, mas sim, objetos com os quais 

possuo um grau de relação, seja ele mínimo ou máximo, próximo ou distante, físico 

ou da própria configuração estética do espaço. 

Se pararmos para pensar, uma lâmpada é um objeto que possui uma relação 

totalmente direta com o nosso corpo, mesmo que sua estrutura de vidro não esteja 

ao nosso alcance do toque. A sua função, sendo ela, iluminar o ambiente, transmite 

sua carga objetiva, fazendo com que toda a sua luz cubra as paredes, os móveis, os 

objetos e também os corpos que ali estão presentes.  

A lista de objetos cotidianos, a priori, mantém sua característica inicial, como 

determinação de lógica ao que encontro no espaço, mas sem deixar de abster das 

coisas que possuem uma aproximação íntima e até mesmo necessária. 

Ao listar cada objeto, determino minimamente cada um, em termos de 

estrutura, a partir da relação com o meu corpo, unicamente sobre ele.  
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Figura 3 - Lista de objetos cotidianos 

 
Fonte: Acervo pessoal (2020). 

 

Cada objeto possui sua especificidade, a estrutura de contato com nosso 

corpo, a forma como ele se encaixa ao espaço, o seu tamanho e a sua função. 

Reuni-los, a partir de um inventário, dentro de uma imagem só, reforça o sentido de 

que mesmo existindo a subjetividade que os compõem, é preciso olhar mais 

aprofundadamente para o que os mantém enquanto uma única coisa. A lista de 

objetos enquanto escrita, denota um esforço categórico e mais aprofundado da sua 

subjetividade que pode ser, por um lado, limitadora ao que ele é. A lista, enquanto 

imagem, ressalta a amplitude do objeto, não deixando de lado as características 

anteriores.  
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Figura 4 - Série: objetos cotidianos. Fotografia 

 
Fonte: Acervo pessoal (2020).  
 

Por outro lado, a maneira como cada objeto é representado através de 

fotografias em uma grade, sustenta a ideia inicial da listagem, como também tenta 

abarcar sua relação de subjetividade. Ao olhar para cada objeto individualmente, é 

possível analisar características que em um contexto doméstico, talvez não seria 

possível, sob uma perspectiva que abarque suas relações dentro do espaço.  

O jogo de fotografias dentro de um quadro só, ressalta a característica crua, 

como também possibilita a reunião de todas elas dentro de um aspecto industrial, 

formalizado para receber o contato humano. O que seria de uma cadeira se não 

existisse um corpo para sustentá-lo? Provavelmente, sua existência não seria 

possível, ou pelo menos, não da forma que conhecemos. Entretanto, se uma cadeira 

é apenas uma cadeira, de que outras formas ela pode ser entendida?  

O corpo que é apresentado em trabalhos artísticas, carrega em sua imagem, 

um processo de transfiguração2 ao ser colocado enquanto um objeto. Penso que as 

                                                
2
 Ação ou efeito de transfigurar ou transfigurar-se; metamorfose ou transformação. 

 Ação de alterar radicalmente o aspecto, a forma etc. 

 Alteração na maneira de pensar, de agir, de sentir etc.  
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diferentes formas de representação e apresentação do corpo, podem abranger os 

arquétipos que ele denota, dentro de seus diferentes contextos, aos quais podem ser 

subvertidos.  

Do ponto de vista diretamente ligado à representação dos objetos, tomo como 

exemplo a representação do artista René Magritte (Figura 5), que em sua obra “La 

trahison des images” (A traição das imagens), tensiona as relações entre a 

representação e a coisa em si. Em suma, não temos o objeto, mas uma imagem que 

o representa.  

 

Figura 5 - La trahison des images 

Fonte: Lacma (2006, online). 
 

 Nesse caso, o objeto ou a representação dele, atribui um outro valor que se 

intersecciona à imagem e do que pode ser visto como a coisa em si. Se um objeto 

quando representado através da pintura, questiona sua própria autenticidade, é 

possível pensar sobre as diferentes camadas que uma coisa toma como forma de 

intenção e interpretação, não se abstendo, também, de suas relações. 
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A imagem que apresenta um corpo central, enquanto objeto ou uma pessoa - 

pensando nas produções artísticas contemporâneas - se assemelha às tantas 

representações dentro da história da arte, que têm, por sua vez, em períodos 

distantes, sua forma de representar o corpo em relação a algum objeto ou vice-

versa. Desse modo, atribui um valor que caracteriza seu contexto geral, 

proporcionando relações de conectividade intrínsecas do corpo-objeto.  

Acredito que a forma que se institui o corpo em contraponto aos objetos com 

que ele se relaciona, pode se atrelar às suas posições pré estabelecidas 

socialmente. A artista Glaucis de Morais, no processo do seu trabalho, ao realizar 

uma série de performances em espaços públicos, principalmente com uma 

vassoura, estabelece diferentes relações com os objetos, pensando em uma série 

de utilizações e sentidos, como a vassoura, que tem sua ligação com a 

domesticidade e com o feminino. 

 

                 Figura 6 - Glaucis de Morais: Inspire...então expire 

 
  Fonte: Divulgação/ PMPA (2010, online). 

 

Durante um período de residência artística, na Cité Internationale des Arts, em 

Paris, no ano de 2010, a artista, ao chegar no ateliê, foi em busca de 

reconhecimento do espaço que abrigou tantos outros artistas e as marcas de objetos 

que ali foram deixados. Ao encontrar quatro vassouras, a artista relata:  
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(..) Todas  do  mesmo  feitio,  mesmo  tipo  de  cerdas,  feitas  de  madeira  
crua  e  áspera,  sem  requintes, austeras. Diferenciadas pelo tempo de uso, 
pela força impressa sobre seus corpos afim de levar a cabo a função para a 
qual foram fabricadas. Marcadas pelos materiais com os quais entraram em 
contato em uma alquimia de ação, movimento, fricção, produtos químicos e 
água. Escolhi uma ao acaso, e comecei a varrer o pequeno 
atelier/residência. Após algum tempo nesta atividade de gestos repetitivos, 
comecei a experimentar ludicamente este objeto prosaico, até que ele 
ficasse em pé sozinho. De um estado ou condição ordinária, própria de um 
objeto que habita o limiar da invisibilidade por sua desimportância, ele é 
ressignificado a um quase-sujeito, personagem que se autonomiza  de  
meus  gestos  por  alguns  momentos. (ALMEIDA, 2017, p. 33). 

 

Quando existe uma transposição de sentidos de um sujeito-objeto, ao 

descaracterizar sua função original, é possível abrigar inúmeras e inventivas 

possibilidades que perpassam sua capacidade limitada. O objeto pode ser a própria 

personificação enquanto performance e não só enquanto símbolo, mas um próprio  

protagonista e um corpo que reage aos gestos externos.  

Em um dos experimentos realizados a partir dos objetos que foram 

inventariados por mim, dentro de casa, selecionei uma caneca, deixando-a 

totalmente isolada em frente a um fundo neutro. Ao colocá-la numa espécie de 

estande3, analisei suas características formais para deixar que meu corpo guiasse 

sua interação com a caneca. Dentre inúmeras tentativas, busquei diferentes formas 

de encaixar o meu próprio pé na parte interior do objeto, a fim de estabelecer uma 

relação de conectividade que não fosse somente a do contato físico, mas que 

pudesse atender à lógica da profundidade, do esgotamento, das posições com as 

quais o meu corpo estaria apto ao encontrar aquela caneca e de que modos seria 

possível uma compressão de uma coisa com a outra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3
 Espaço reservado aos expositores, numa exposição ou feira; local reservado aos participantes de 

uma exposição; stand. Fonte: dicio.com.br/estandes  
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                     Figura 7 - Limítrofe: Tentativas de encaixe (frames do vídeo) 

 
                       Fonte: Acervo Pessoal (2020). 
 

O vídeo foi realizado em frames instantâneos que pudessem captar esses 

momentos onde a tentativa fosse claramente representada. O equilíbrio que pudesse 

manter o corpo ali presente, estando sob a sustentação de um objeto 

consideravelmente inferior, torna possível as possibilidades para as relações entre o 

encaixe, o esgotamento e a performatividade.  

Da mesma maneira, utilizei um barbeador para que a ação voluntária e 

despretensiosa, fluísse de forma que também não fugisse das obviedades, mas que 

atravessasse as comodidades e as relações de aflição.  
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                               Figura 8 - Tentativas de depilação: Fotografias 

 
                                        Fonte: Acervo Pessoal (2020). 
 

Ao testar diferentes posições que alterassem uma lógica moral e funcional, 

compreendo que as inúmeras ideias e reações ao utilizar um objeto dentro e fora de 

seu contexto, simultaneamente, atravessam uma fronteira que escapa de si própria, 

tornando possível a construção imagética a partir dos sentidos físicos e perceptivos. 

Essas reações podem ser desproporcionais à lógica utilitária, mas não deixam 

de abster as subjetivas relações que se pode ter com um objeto, que por si só, é 

dependente de uma ou mais intenções por trás do agente que o movimenta. Logo, 
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todas as capacidades físicas, mecânicas e da ordem do gesto que corresponde a 

um corpo e um ou mais objetos, podem se deslocar em variáveis níveis, 

promovendo alterações do que talvez seja compreendido enquanto ação e a própria 

relação que se constitui em diferentes proporções.  
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3 OBJETOS COTIDIANOS E SUAS POTENCIALIDADES  

 

Quando penso em "objeto", acredito que existe uma infinita possibilidade de 

como ele pode ser: pequeno, gigante, imperceptível, eletrônico, artesanal, funcional, 

decorativo, preto, branco, colorido, transparente, palpável, intocável, entre milhares 

de outros adjetivos que podem ser referidos à um e/ou vários objetos que nos 

cercam diariamente. Se tudo o que existe - enquanto coisa e matéria, pode vir a ser 

denominado como um objeto, porque comumente os distinguimos pelas suas 

características físicas que os tornam funcionais? Sobretudo, o que faz de nós, seres 

humanos, uma extensão não só física como sensorial dessas matérias externas do 

nosso convívio?  

Segundo Nelson Brissac Peixoto: 

 

Olhar um objeto é mergulhar nele. Os objetos circundantes tornam-se 
horizontes, a visão é um ato de dois lados: ver um objeto é ir habitá-lo e dali 
observar todas as coisas. (...) O olhar se faz nas duas direções, cada objeto 
é espelho de todos os demais. (PEIXOTO, 2004, p. 177). 

 

 

Sendo assim, a forma como eu me permito habitar um determinado objeto, 

cabe também, a intenção que eu carrego em busca de explorar suas capacidades 

que são direcionadas ao meu intuito.   

Ao me deparar com a gama de coisas que havia acumulado dentro de casa 

por todos esses anos em que morei na cidade de Montenegro, no Rio Grande do 

Sul, pude perceber que os objetos sempre foram uma forma de preencher os vazios 

que sentia em determinados momentos. Esses vazios tratavam-se de aspectos 

físicos, emocionais e também espaciais.  

O fato de eu ser um mero estudante residente em uma cidade do interior de 

outro estado do país, fez com que eu criasse um hábito um tanto não muito 

saudável, sendo ele, o acúmulo de objetos; ganhos, encontrados, produzidos em 

aula, comprados em lojas de R$1,99 ou papelarias. Toda essa multiplicidade de 

coisas - úteis ou não - foram se aglomerando, em sua maioria, sem uma utilidade ou 

fim específico. 

De todas as casas que morei, sempre estive acompanhado de coisas que eu 

nem sequer avistava, interagia ou que mesmo, fossem relevantes suficientemente 
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para estarem ali. Desse modo, tornou-se inegável o fato de que o acúmulo presente 

nos espaços que eu habitei, não passava de um apego.  

Sempre existiu uma maneira de se relacionar com determinado objeto que 

não fosse somente a usual do dia a dia. Acredito que cada pessoa possui, ou já 

possuiu algum objeto que carregasse um valor sentimental, que pudesse contar uma 

história, representar um momento, uma outra pessoa, entre outras suposições. 

Assim como também, existem pessoas que possuem relações de apego que 

desprendem-se do emocional  e das relações de vivência.  

Contudo, é eminentemente inegável que todos nós tenhamos algum tipo de 

contato e/ou relação com qualquer objeto existente no mundo, e com isso, 

compreendo essas relações como extensões que sobressaem o contato físico e sua 

utilidade, podendo assim, constituir encontros de memórias, de preenchimento, de 

satisfação, de aversão, naturalidade, presença e forma.  

Pensando a partir das minhas experiências pessoais, enquanto graduando, 

inúmeras vezes utilizei de um objeto aleatório enquanto disparador para uma 

questão, para criação de um desenho, uma pintura, uma escultura, uma escrita ou 

até mesmo a produção de um trabalho de ordem conceitual, que ressignifica sua 

origem, atribuindo novos sentidos para aquela peça, comumente realizada em aulas 

práticas. Assim, nota-se que:  

 

A história da arte é também uma história dos objetos. Na arte 
contemporânea é através do circuito de inserção da obra/objeto que lhe 
atribuímos um “valor artístico”, por vezes, independente das intenções ou 
ações do próprio autor. Contudo, a identificação da rede de agentes que 
constituem a experiência estética, embora denote certo grau de 
protagonismo do espectador, é insuficiente para a compreensão da ação 
dos objetos, ou dos níveis de interação e autonomia que lhes são 
intrínsecos. (POLICARPO, 2017, online). 

 

Todavia, se somarmos as particularidades que são atribuídas aos objetos da 

arte, pode-se entender que existe um campo múltiplo de agentes que legitimam tais 

objetos como Arte, possibilitando também, a entrada de novos sentidos, novas 

interações e relações estéticas, que podem ser questionáveis ou até mesmo, 

contemplativas.  

As tantas representações que foram se dissolvendo aos mínimos aparatos 

técnicos e foram ganhando outras formas de serem apresentadas, antes jamais 

vistas e compreendidas enquanto arte, possibilitaram subjetivas maneiras do “objeto” 
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arte expandir-se na dimensão cotidiana e fora do seu próprio campo. Sendo assim, 

conforme Hélio Fervenza:  

 

(...) O abandono da representação nas obras dos primeiros artistas 
abstratos e as problemáticas aí relacionadas vão ao encontro com a 
inclusão progressiva dos contextos de produção e apresentação. Podemos 
verificar isto na concepção e na constituição das criações de artistas como 
Alexander Rodtchenko ou Marcel Duchamp. O espaço do objeto artístico 
era, de distintas maneiras, permeável e inseparável de sua relação com o 
seu espaço contingente físico e com os seus sentidos. Quer dizer, esses 
artistas, a produção e o pensamento a eles relacionados não são apenas 
alguns exemplos seminais de uma arte que nascia da interpenetração entre 
espaços internos e externos ao objeto artístico, mas que se inseria cada vez 
mais em espaços, objetos e situações consideradas não artísticas. A ação, 
num determinado contexto, gerava sentidos para além do objeto. 
(FERVENZA, 2012, p. 76). 

 

A partir disso, entendo a ação, enquanto movimento não somente do ato 

gestual ou em sentido performático, mas também, uma característica que pode ser 

inserida nas particularidades que são atribuídas aos objetos que perambulam dentro 

e fora do campo da arte, a partir de deslocamentos que tensionam as possibilidades 

compreensivas de sua oposição enquanto representação.   

O trabalho do artista Marcel Duchamp (Figura 8), é conhecido pela sua atitude 

provocativa que marcou o período dadaísta, que através de readymades, como 

nomeou, reivindicou criticamente a noção de objeto e objeto artístico levando um 

urinol para os espaços expositivos.  

Para Michael Archer (2001): 

 

Duchamp inventara o termo "readymade" para descrever os objetos 
fabricados em série que ele escolhia, comprava e, a seguir, designava como 
obras de arte. O primeiro foi Roda de bicicleta (1913), uma roda de bicicleta 
montada sobre um banco; o mais escandaloso, Fonte (1917), era um urinol 
masculino assinado "R. Mutt" I. Com os readymades, Duchamp pedia que o 
observador pensasse sobre o que definia a singularidade da obra de arte 
em meio à multiplicidade de todos os outros objetos. Seria alguma coisa a 
ser achada na própria obra de arte ou nas atividades do artista ao redor do 
objeto? Tais perguntas reverberaram por toda a arte dos anos 60 e além 
deles. (ARCHER, 2001, p. 3). 

 

Assim, o objeto por si só, ao ser compreendido enquanto arte, desde o seu 

deslocamento da vida comum para dentro dos espaços expositivos, não apresenta 

inicialmente uma característica física que o torna um objeto de arte, mas sim, a 

compreensão do que pode ou não ser entendido enquanto arte, a partir de sua 

estrutura física que de tal modo, torna-se provocativa.   
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Figura 9 - A fonte 

   
           Fonte: Imbroisi e Martins (2020,online). 

 

Além de Duchamp, outros artistas também propuseram diferentes sentidos 

para os objetos ao se apropriarem de suas matérias físicas. O artista Man Ray 

(Figura 9), por exemplo, utiliza um metrônomo com a fotografia do recorte de um 

olho, utiliza também das instruções que nos convidam a criar o nosso próprio Objeto 

Indestrutível, para então, destruí-lo. 
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Figura 10 - Objeto indestrutível (ou objeto a ser destruído) 

 
                   Fonte: Santos (2016, online). 

 

Todas as relações que se constroem nas mais variadas esferas da 

compreensão de objetos cotidianos, é possível analisar que sua matéria e forma 

física por inteiro, são elementos secundários para constituir um contato próximo e 

uma dinâmica reflexiva a partir deles.  

Em uma lógica íntima, existe um fator social que determina as relações 

enquanto completude, algo que necessita de uma outra parte ou existência para a 

realização pessoal. Com os objetos, ou parte deles, a lógica pode não ser totalmente 



35 
 

 

diferente, pensando sobre os fragmentos que representam lugares ou até mesmo 

outras pessoas. 

 Esses fragmentos podem ser facilmente vistos em exemplos como quando 

vamos à praia e capturamos uma concha que pertence àquele lugar. Essa concha, 

representa um fragmento daquele lugar, mesmo sendo ela um elemento ínfimo, mas 

que não deixa de constituir uma totalidade única para aquele espaço. 

 

3.1 INVENTÁRIO DE OBJETOS QUEBRADOS 

 

Em dado momento da pesquisa, curiosamente me atentei a uma 

especificidade que existia nos objetos - não todos - mas em uma considerável 

porcentagem presente nos elementos da decoração de casa, dos utensílios de 

cozinha e de outras coisas que foram reutilizadas. Comecei então, a pensar sobre os 

objetos quebrados, o porquê deles estarem ali e quais permaneceram artificialmente 

comprometidos com suas funções originais.  

Nesse momento, encaro a pesquisa mais uma vez, enquanto ferramenta de 

caça, em que, através de uma intenção de inventário, reúno os objetos quebrados 

que foram localizados dentro de casa, em busca de suas potencialidades a partir de 

suas características físicas, onde eles se encontram no espaço e de que modos 

esses objetos podem se relacionar entre si.  

Utilizando do mesmo método ao inventariar, reunir e registrar, os objetos 

quebrados possuem uma lógica de fragmento daquilo que anteriormente havia 

apenas um atributo, mas que ao perderem sua função em termos mecânicos, ainda 

sim, produziam algum tipo de utilidade que não fosse somente uma forma de 

atender às necessidades programadas. 
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Figura 11 - Inventário de objetos quebrados 

 
 Fonte: Acervo Pessoal (2020). 

 

 Tais objetos possuem sua especificidade de criação e uma lógica utilitária 

que os tornam subjetivos. A partir do momento em que acontece um rompimento 

desses materiais, ele já não é mais a mesma coisa. Se pensarmos sobre o que 

caracteriza cada um individualmente, num primeiro instante, é provável que 

pensemos em suas funções atribuídas ao seu feito. Estando quebrados, nesse caso, 

possivelmente serão colocados enquanto inúteis. Logo, esses objetos podem então 

constituir uma nova identidade que os reúne à uma compreensão distinta. 

Em outras instâncias, as relações entre a própria domesticidade, a construção 

de memórias afetivas para com os próprios objetos em nossas vivências, podem 

reunir características que fundem noções que perpassam a materialidade e até 

mesmo, a sua funcionalidade.  
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Na instalação intitulada Half-A-Room (Um quarto pela metade), a artista Yoko 

Ono (Figura 11) configura uma peça, onde apresenta um quarto de casal com a 

mobília totalmente branca, cortada ao meio. Ono (1967) comenta que essa 

instalação ocorreu quando acordou certo dia e notou que seu ex-marido não estava 

mais lá, deixando apenas a sensação de "estar pela metade" ou incompleta. 

 

Figura 12 - Half-A-Room 

 
Fonte: Museum of Modern Art (2015, online). 

 

Os objetos apresentados na instalação, denotam não só um valor sentimental 

sobre  a vivência com o seu ex-marido, como também, uma profunda relação que se 

funde através dos objetos que pertenciam àquele espaço que fora compartilhado 

pelos dois. Sua profundidade abrange um teor de conectividade, assim como uma 

noção de incompletude, tomando como forma representativa, os próprios objetos 

que trouxeram essa sensibilidade através do convívio cotidiano.   

Em relação ao meu trabalho, busco um sentido de conectividade a partir do 

momento em que esses objetos, mesmo não estando por inteiros, permanecem ali, 

produzindo inúmeras compreensões relacionadas ao valor sentimental, afetivo e de 

certo modo, utilitário. O trabalho da artista não apresenta objetos quebrados em si, 

mas contribui com os sentidos que a incompletude desses objetos proporcionam, 
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sendo trazidos do cotidiano e de suas vivências, para uma emblemática relação de 

conectividade entre os corpos e sua transposição para esses objetos.  

Penso também, no trabalho da artista Mariza Carpes (Figura 12), que na 

exposição “Digo de Onde Venho”, apresenta diferentes elementos que tratam das 

relações de memórias e afetos pessoais de sua própria vivência.  

 

Figura 13 - Digo de onde venho, instalação 

 
Fonte: Mariza Carpes (2019, online).  
 

Na mesa repleta por cacos de vidro, são apresentados e sobrepostos 

fragmentos dos copos de cristal oriundos do enxoval da artista, quebrados por um 

pássaro; dando início a uma coleção que se estende há mais de 20 anos.  

Entendo, a partir da minha experiência pessoal e das relações com os 

trabalhos artísticos citados, as profundidades que um ou mais objetos mantém em 

relação a nós mesmos de acordo com as memórias, as vivências e a fragmentação 

de algo que se mantém presente enquanto resto, metade ou até mesmo estilhaços, 
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compondo sua inteira existência enquanto memória, sem desprender-se dos 

consequentes movimentos do tempo e das ações externas. 

  

3.2 ENTRE A TRANSGRESSÃO4 E A PERFORMATIVIDADE  

 

O corpo consiste na presença que simula as ações, os gestos e todas as 

capacidades de movimento e presença que podem ser apreendidas num espaço e 

lugar. Sua estrutura é pertencente a uma sociedade, logo, ligada a um sistema que 

permite o cumprimento e a violação de regras - em suas diversas variações - 

partindo assim, para o ato transgressor que esvai as bordas de um limite 

predeterminado.  

Esse limite se instaura dentro do entendimento de performance enquanto 

sujeito, objeto, ação e quaisquer características físicas e sensoriais que uma 

experiência do tipo pode proporcionar quando uma coisa se sobrepõe a outra, 

criando assim, imagens e experiências que não podem ser reproduzidas de maneira 

única. Segundo Glusberg:  

 

As performances não são verossímeis para quem não tenha a experiência 
com esse tipo de manifestação. Com o termo verossimilhança queremos 
expressar a ideia de uma adequação entre o percebido e as expectativas do 
sujeito receptor. Porém, de toda forma, há uma verossimilhança de gênero 
que vai se constituindo à medida que estas propostas se multiplicam e 
expandem. A performance não nos apresenta estereótipos preconcebidos e 
sim criações espontâneas e verdadeiras. (GLUSBERG, 1987, p. 59). 

 

O encontro do corpo com a matéria, possibilita a compreensão de uma 

relação que não é instituída. Encontro através da performance, o veículo que 

potencializa as compreensões do cotidiano e todas relações que se instauram com o 

entorno e o que nele se faz presente, se mantém como mecanismo utilitário e até 

mesmo a presença, que enquanto forma física, podem ser compreendidas de 

diferentes maneiras.  

Ao analisar um objeto desconhecido, por exemplo, é possível distingui-lo dos 

demais ao pensar sobre sua funcionalidade. Essa percepção pode ser desenvolvida 

bem como um experimento mental, capaz de elaborar preceitos que caracterizam 

sua forma física, podendo também, chegar ao possível descarte.  

                                                
4
 Transgressão significa a ação humana de atravessar, exceder, ultrapassar, noções que pressupõem 

a existência de uma norma que estabelece e demarca limites. Em relação ao meu trabalho, o termo é 
utilizado pensando nos objetos que ultrapassam seu sentido estético e utilitário.  
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Se formos curiosos, e olharmos para os pequenos detalhes da vida cotidiana 

e os elementos que nela estão presentes, consequentemente, podemos pensar 

sobre suas características físicas que, quase predominantemente, necessitam de 

uma relação corporal, é claro.  

O corpo é algo que eminentemente está em movimento, mesmo estático, ele 

não deixa de se comunicar com os outros, assim como os objetos essa comunicação 

pode se dar de incontáveis maneiras, que eu nem sequer poderia descrever.  

A performance torna-se um ato visceral para compreender os gestos singelos 

e banais que cotidianamente estamos acostumados. Ela traz consigo não só uma 

representação que faz o uso do corpo, mas entende um fluxo contínuo do que já 

vivenciamos, de todas as ações que já foram feitas, de todos os gestos que já são 

compreendidos.  

Desse modo, ela instaura um movimento que não deixa de ser literal, mas, 

que também abrange novas percepções daquilo que não é novo. Os corpos se 

diferenciam, assim como os objetos também. Cada um possui sua estrutura, às 

vezes padronizada, às vezes não. Mas o mesmo corpo que alcança um livro na 

estante, pode não ser o mesmo que consegue compreender o que nele está escrito.  

Entendo, assim, a performance no contexto desta pesquisa, partindo de 

instruções - estas que perpassam a lógica da regra - não somente como um registro 

da ação, mas a ação que se faz de múltiplas formas em suas subjetividades.  

Roselee Goldberg diz que: 

  

Qualquer definição mais rígida negaria de imediato a própria possibilidade 
da performance, pois os seus praticantes usam livremente quaisquer 
disciplinas e quaisquer meios como material - literatura, poesia, teatro, 
música, dança, arquitetura e pintura, assim com o vídeo, película, slides e 
narrações, utilizando-os nas mais diversas combinações. De facto, 
nenhuma outra forma de expressão artística tem um programa tão ilimitado, 
uma vez que cada performer cria a sua própria definição através dos 
processos e modos de execução adotados. (GOLDBERG, p.10, 2006). 

 

Logo, é possível pensar nas inúmeras adaptações decorrentes de um só 

movimento que corresponde ao entendimento e execução da performance. Ela se dá 

de diferentes maneiras, como também podendo mesmo não ser executada a uma 

plateia mostrando-se aos olhos nus. Sua própria definição vai de acordo com quem 

está se aproximando da linguagem e suas multiplicidades.  
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O uso de instruções, que serão apresentadas no capítulo seguinte, tendem a 

relacionar esses dois âmbitos: a vida e a arte, de modo que um não se destaque do 

outro, de modo que as ínfimas ações e gestos que podem ser executados, permitam 

uma satisfatória junção de todas as coisas e que toda matéria reunida enquanto 

corpo, objeto e gesto, podendo ser entendidas ou incompreendidas de maneira 

singular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

4 INSTRUÇÕES POÉTICAS PARA SE RELACIONAR COM OBJETOS 

COTIDIANOS  

 

Ao realizar uma série de inventários e experimentos que proporcionaram um 

encontro entre o corpo e os objetos, a escrita, consideravelmente, passa a tomar 

cada vez mais relevância nesta pesquisa poética. Logo, surgiram as Instruções 

poéticas para se relacionar com objetos cotidianos que, a partir de um método 

instrutivo e a criação de sentidos relacionais - para além da utilidade com objetos 

ordinários -, a reestruturação imagética da pesquisa se consolidou a partir da forma 

textual ao encontro performático entre corpo e objetos. 

Sendo um método-linguagem utilizado por artistas como Yoko Ono e George 

Brecht, as chamadas peças, eventos ou instruções, possibilitam uma ponte de 

aproximação do espectador com a obra, bem como na Arte Conceitual5. Sua 

capacidade de interação intensifica não somente a relação do público, que por sua 

vez, é um agente que perpetua a execução de ações, sejam elas efêmeras, 

registradas, ou, mesmo, permanecendo no mundo das ideias.  

De acordo com o professor Eduardo Veras: 

 

Às vezes, as instruções no campo da arte nos orientam sobre o conjunto de 

ações bastante específicas que devem formatar uma situação, podendo 

resultar na construção de um objeto ou pelo menos a modificação de um 

objeto já existente. (VERAS, 2012, p. 14). 

 

Nesse sentido, as instruções escritas para ações com objetos diversos, torna-

se a potência de meu trabalho, possibilitando uma invenção múltipla entre os objetos 

e o corpo, como também, entre suas camadas de compreensão com o espectador 

do trabalho. 

Em seu livro Grapefruit (1964), a artista Yoko Ono elabora diferentes 

instruções as quais se sobressaem relações com os objetos, que abarcam as 

possíveis compreensões cotidianas e as diferentes relação com o corpo, o espaço, 

as coisas, a imaterialidade e o gesto. 

 

 

                                                
5
 A Arte Conceitual é um movimento que compreende que a ideia por trás de uma obra é mais 

importante que sua aparência ou as ferramentas que a compõem. O conceitualismo defende que uma 
obra de arte deve, antes de tudo, causar reflexões, provocações e questionamentos no espectador. 
Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/arte-conceitual 
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Figura 14 - Grapefruit capa
6
 

 
Fonte: Barajas (2017, online). 

 
 

Figura 15 - Grapefruit parte I 1964. 

 
                              Fonte: Museum of Modern Art (2015, online). 

                                                
6
 Tradução: Pedaço de Sanduíche de Atum 

Imagine mil sóis no céu ao mesmo tempo. 

Deixe-os brilhar por uma hora. 

Então, deixe-os derreter gradualmente no céu. 

Faça um sanduíche de atum e coma. 

Primavera de 1964. 
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Figura 16 - Grapefruit parte II.
7
 

 
Fonte: Museum of Modern Art (2015, online). 

 

Também sendo um dos integrantes do grupo de artistas Fluxus, o artista 

George Brecht (Figura 16), insere a escrita como possibilidade de aproximação entre 

arte e vida, em seus “eventos”, que assim como Yoko Ono, propiciaram a escrita 

instrutiva, de maneira poética, a se relacionar com as coisas, os objetos e a vida de 

um modo geral. Objetos do cotidiano foram os principais recursos das obras de 

Brecht. Fazendo o uso de cadeiras, garrafas, cabides, lençóis, blocos de notas e 

maços de cigarros que tensionam o próprio sistema da Arte. 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
7
 Tradução: Uma pintura para ver o céu III 

Veja o céu entre as coisas de uma mulher. 

Veja o céu entre suas coisas ganhas. 

Veja o céu através de seus pertences 

Fazendo furos neles. 

Ou seja: calças, jaqueta, camisa, meias, etc. 

Outono de 1962. 
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Figura 17 - Water Yam 

 
Fonte: Museum of Modern Art (2015, online). 

 

Precursor da Arte Conceitual, o artista trabalhou em suas obras os detalhes 

da vida cotidiana e a forma de experiência participativa do espectador. A experiência 

oriunda de um contato com a arte para além de uma relação contemplativa 

proporciona uma intensa relação que não se concentra mais unicamente na visão, 

na experiência física com a obra, mas que pode alcançar o pensamento e ser um 

convite à participação. No livro “O que é Fluxus? O que não é? O porquê!” Arthur C. 

Danto (2002) relata sobre um dos integrantes:  

 

George Maciunas, que foi responsável pelo nome de Fluxus e por uma parte 
considerável de sua forma e sensação, declarou em Neo-Dadá in Music, 
Theater, Poetry, and Art (Neo-Dada em Música, Teatro, Poesia e Arte) que 
"Se o homem pudesse ter uma experiência do mundo, o mundo concreto 
que o cerca, da mesma maneira que tem a experiência da arte, não haveria 
necessidade de arte, artistas e de elementos igualmente "não-produtivos". A 
ideia de Maciuna era de que algo poderia ser arte sem necessariamente ser 
Arte Erudita. (DANTO, 2002, p.25). 

 

A “desburocratização” da obra de arte e os elementos que nelas são 

compreendidos enquanto experiência, reforçam, mais do que nunca, a importância 

de uma desvinculação com aquilo que é pré-concebido, consideravelmente 
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arraigado na produtividade e na própria estética, sendo elementos característicos do 

mundo fora e dentro da arte.   

 
Figura 18 - Lucky Strike 

 
                                  Fonte: Museum of Modern Art (2015, online). 

 

O grupo Fluxus, incessantemente, alcançou o cruzamento de linguagens que 

subvertem a lógica e a moral da arte. O trabalho Total Art Match-Box de Ben Vautier 

(Figura 18), apresenta uma caixa de fósforos comum, com a seguinte escrita 

impressa: “Use estes fósforos para destruir toda a arte - museus - livrarias de arte - 

readymade pop Arte e tudo o que foi assinalado como obra de arte - queime - 

qualquer coisa - guarde o último fósforo para esta caixa”. 
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Figura 19 - Total Art Match-Box 

 
Fonte: Museum of Modern Art (2015, online). 

 

As Instruções poéticas para se relacionar com objetos cotidianos tornam-se 

um possível mecanismo no que tange à escrita como potência imaginária, não se 

abstendo da construção de sentidos imagéticos em consonância com a busca por 

coisas, sua compreensão, a relação que pode ser estabelecida enquanto corpo e a 

estrutura física que compõe a experimentação de novos sentidos.  

Instruções podem ser colocadas enquanto algo burocrático e engessado para 

um único segmento, uma regra. Aqui, entretanto, minha tentativa é de que todas as 

proporções que forem encontradas e experimentadas, possibilitem uma nova ordem 

do “como fazer”, sem uma pretensão técnica ou padronizada para que um corpo ou 

outro se coordene com estruturas pré-definidas.  

Do mesmo modo que procura uma relação mais próxima do espectador com o 

trabalho artístico, as instruções poéticas convidam a gerar uma conectividade para 

além da observação e da contemplação da obra, tornando possível o exercício da 

reflexão, da experiência artística imersa no cotidiano em diferentes espaços da vida 

e da arte. 
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Com isso, as instruções são entregues como um convite a ultrapassar a 

própria clareza da escrita enquanto algo linear e objetivo (a forma como a instrução 

se constrói para ser bem compreendida) em direção à experimentação e à 

subjetividade de cada leitor do texto. Assim, a conjunção de linguagens que 

possibilitam uma ação, reforça de maneiras ímpares, as camadas potenciais que se 

obtêm através de um objeto, sendo ele da arte ou não. 

 

                  Figura 20 - Instruções poéticas para se relacionar com objetos: copo e espelho 

 

 
                Fonte: Acervo Pessoal (2020). 
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   Figura 21 - Instruções poéticas para se relacionar com objetos: colher e álcool gel 

 

 
                     Fonte: Acervo pessoal (2020). 
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   Figura 22 - Instruções poéticas para se relacionar com objetos cotidianos: Cadeira 

 

 Fonte: Acervo Pessoa (2020).  

 

 
 
 
 

               Figura 23 - Instruções poéticas para se relacionar com objetos: Linha. 

 
 Fonte: Acervo Pessoal (2020). 
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As instruções que se conectam juntamente das imagens, em suas ações, são 

apresentadas individualmente colocando o propósito de instruir enquanto imagem, 

sem limitar a compreensão de todo o restante. Minhas ações, através de fotografias 

e vídeos, não tornam a essência do trabalho, mas apresentam a individualidade em 

pequenos fragmentos. 

O contexto ao qual todas as ações foram realizadas, até o momento, vem de 

encontro às demarcações que o meu corpo esteve inserido. A construção da 

imagem é realizada enquanto ação, mental e física. Os movimentos que são 

proporcionais de acordo com cada objeto e suas capacidades de relação, tendem a 

se modificar com o corpo que nele está envolto. Ao me deslocar de um espaço 

doméstico para outro, visto que durante a execução das instruções passei por 

diferentes residências de meus familiares, perturbando, assim uma certa ordem do 

espaço onde estava restrito, minha própria casa, saio em busca de novas relações 

com esses espaços e os objetos que neles habitam.  

 

4.1 DAS FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO ARTÍSTICO 

 

A pesquisa, até então, percorre múltiplos caminhos em que, uma única 

linguagem não se sustenta ao pensarmos na amplitude das relações que foram 

estabelecidas e que ainda podem se estabelecer. A escrita das instruções poéticas 

faz jus ao mecanismo da linguagem enquanto norteamento da prática, mas a 

construção das imagens geradas a partir de todas as ideias presentes dentro das 

variações de contexto, espaço, estrutura e até mesmo da própria limitação em uma 

coisa só, não atende aos requisitos gerais que busco apresentar. As formas como o 

meu corpo, os espaços domésticos e os objetos cotidianos foram se confluindo, 

geraram questionamentos quanto às maneiras de apresentar o trabalho artístico, 

construído no conjunto de fotografias e textos. Portanto, entendo essas questões 

que possibilitam uma variação de encaixes proporcionais ao que de fato, levou todo 

esse percurso, como uma múltipla forma de apresentar e sustentar uma infinita 

gama de ideias.  

Sobretudo, entendo que a análise que pode ser feita até aqui não atende à 

uma coisa em si, que por sua vez, torna reclusa, as possíveis maneiras de 

exposição. Penso que as Instruções Poéticas para se relacionar com objetos 
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cotidianos não necessitam de uma única formatação para a compreensão do 

trabalho artístico. Tanto a fotografia, o vídeo, as instruções escritas, e os objetos em 

si, constituem fortemente essas camadas que pretendo aqui, aproximar. Desse 

modo, tanto as características formais quanto as ações, são de uma ordem múltipla.  

Voltando-me aos contextos em que a pesquisa foi gerada e o tempo presente 

incerto em condições de instabilidade para a proposta de exposição, devido à 

pandemia causada pelo Covid-19, penso que a maneira de se apresentar o trabalho 

artístico passará por novas configurações. Neste momento, adapto sua forma a uma 

apresentação digital, sendo um processo instável, que se tornará viável, a medida 

em que os processos fora da pesquisa possibilitem uma melhor configuração a ser 

apresentada. Sendo assim, o trabalho poderá ser apresentado em formato PDF, 

através de plataformas ainda não concretizadas, mas que contará, também, com sua 

estrutura para a exposição presencial na galeria.  

 
Figura 24 - Capa do arquivo de instruções poéticas 

 
                                  Fonte: Acervo Pessoal (2020). 
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5 POSSÍVEIS CONSIDERAÇÕES 

 

O cotidiano e o que nele está presente, inegavelmente não pode ser 

apreendido como um todo, mas sim parte dele a qual voltamos a nossa atenção. Os 

objetos, obtendo um foco central, possuem diferentes possibilidades distintivas 

apesar de sua padronização em preceitos utilitários, porém, é possível dissecá-los 

em partes, de modo que saibamos não ser possível sua compreensão por completo.  

Os trajetos que aqui foram traçados, desencadearam uma série de questões - 

como a amplitude das relações cotidianas, a própria condição de isolamento social e 

os conceitos que busquei me atentar nos aspectos dos objetos quebrados - mas que 

a pesquisa em si, no momento, não conseguiu sustentar. Contudo, todas as ações 

nelas realizadas servirão como fruto de possibilidades inventivas de acordo com as 

novas percepções acerca do meu convívio cotidiano e o que mantém sua estrutura 

física.  

O trabalho pode ser encarado como um convite para pensar, associar, 

desassociar ideias, realizar instruções ou até mesmo não realizá-las. De todas as 

propriedades referenciais que sustentam sua defesa, as Instruções Poéticas para se 

relacionar com objetos cotidianos, perpassam para muito além de uma compreensão 

só, ou mesmo de uma determinação única. Todas as capacidades compreensivas, 

lógicas, espaciais, contextuais e a bagagem que se sobressai de uma esfera da 

regra, do próprio utilitarismo e das limitações do corpo, podem oportunizar uma 

experiência em arte que não tem a pretensão de inverter papéis — proporcionar aos 

espectadores “o que é ser artista” ou mesmo "levar" a arte para tal lugar, muito pelo 

contrário, ela pode ser dissociada como tal, descompreendida, banalizada, ignorada 

e julgada como uma mera perda de tempo. 

 Está tudo bem, se toda pesquisa em poéticas visuais, oriunda de uma 

instituição que pretende mesmo de maneiras disformes, tensionar o que vem e o que 

volta para si mesma, acredito que é possível, desburocratizar tudo o que é da ordem 

hermética e social do mundo da arte e fora dele, bem como as ações que aqui foram 

realizadas. 

Com isso, a pesquisa tende a ser revisitada de modo que a escrita e as ações 

nela presentes, sirvam como um estímulo ao pensar sobre o nosso entorno, nossas 

relações cotidianas e o que delas somos capazes de apreender de modo intuitivo e 
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curioso, podendo reverberar em diferentes instâncias e subjetividades, propondo 

assim, experiências mútuas com a arte e a vida.      
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